
Գանատայի Թորոնթօ 
քաղաքին մէջ երէկ 
շարունակուին բողոքի 
ցոյցերը ցեղային խտրա-
կանութեան եւ ոստիկա-
նութեան դաժան գործո-
ղութիւններուն դէմ: Այս 
մասին հաղորդեց CBC- 
հեռուստաալիքը:
Ըստ ալիքի տուեալնե-
րուն՝ հազարաւոր մարդիկ 
մասնակցած են ցոյցերուն:
Քաղաքային ոստիկանութեան տուեալներով՝ բողոքի ցոյցերը խաղաղ են:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը 
ֆէյսպուքեան իր էջին գրած է.
«Որոշ տուեալագիտական վերլուծու-
թիւններ ցոյց կու տան, որ Հայաստանի 
մէջ այս պահուն 100 հազարէ աւելի 
վարակակիր կայ։ Այդ եզրակացութեան 
կը յանգինք որոշակի մեթոտաբանու-
թեամբ մահացութեան ու հաստատուած 
դէպքերու նախագրումով»:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը ֆէյսպուքեան ուղիղ տեսակապի ժամանակ 
քաղաքացիները յորդորած է հետեւիլ անվտանգութեան կանոններուն՝ 
վարակուելու հաւանականութիւնը նուազեցնելու համար: 

Հայաստանի մէջ, 7 Յունիսին, ժամը 11:00-
ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 13 
130 դէպք, որոնցմէ 4014ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահու-
թեան նախարարութեան Հիւանդութիւննե-
րու վերահսկման եւ կանխարգելման 
ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում 
կը ստանայ 8844 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 69 
171 քննութիւն: Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 766 նոր դէպք եւ 294 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 10 նոր 
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 200):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդները եղած են 68, 68, 52, 49, 81, 82 տարեկան տղամարդիկ եւ 75, 
66, 63, 63 տարեկան կանայք։ 
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 7,062,045 (906.0/1 միլիոն), մահացած են 404,529 (51.9/1 միլիոն), բուժուած են 3,450,944 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1,331, մահացածներ` 30, բուժուած` 768

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 13,130, մահացածներ` 200, բուժուած` 4,014
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 92,923 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 2,8302,830
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766 Վարակուողներու Գրանցում. 
«Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներուն 

Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 13130-ի

Հայաստանի Մէջ 100 Հազարէ Աւելի 
Վարակուածներ Կան. ՀՀ Վարչապետ

Հիւանդանոցներուն Մէջ Տեղ Չըլլալու 
Պարագային Ստիպուած Պիտի Ըլլանք 

Վերադառնալ Ընդհանուր Փակման Որոշումին.
Փաշինեան

Լիբանանեան բանակը երէկ 
շեշտեց, որ վայրագութիւնն 
ու ատելութեան խօսքերը որ 
պատահեցաւ Պէյրութի մէջ 
նախորդող օրը, երկիրը կրնար 
մղել  դէպի համայնքային 
բախումներ:
Պատահածը անհանդուրժելի 
է, որովհետեւ ան կը վտանգէ 
համակեցութիւնն ու միասնա-
կանութիւնը ու կը պառակտէ 
քաղաքացիները:  
Բանակի յայտարարութիւնը շեշտեց, որ նման արարքներ հանդուրժելի 
չեն եւ բանակը պիտի հակազդէ, որովհետեւ ժողովուրդին եւ երկրին 
ապահովութիւնը վեր է ամէն նկատառումէ:
Նշենք, որ Շաբաթ օր կազմակերպուած ժողովրդային ցոյցի ընթացքին, 
Հըզպալլայի հետեւորդ երիտասարդներու խումբ մը յայտնուեցան հակացոյց 
կազմակերպելու ինչ որ առիթը տուաւ երկուստեք բախումներու, որ նաեւ 
արիւնալի էին: Բանակին ու ապահովութեան ուժերու արագ միջամտութիւնը 
երկիրը փրկեց լուրջ սպառնալիքէ:

Լիբանանեան Բանակը Պիտի Չհանդուրժէ 
Անկայունութիւնը Երկրի Տարածքին. 

Բանակի Յայտարարութիւն

Ցեղային Խտրութեան Դէմ Բողոքի Ցոյցեր 
Թորոնթոյի Մէջ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Թուրքիոյ գործողութիւններով, յայտա-
րարութիւններով եւ ընդհանրապէս 
անոր մօտեցմամբ, որ կը խախտէ 
միջազգային իրաւունքի հիմնական 
սկզբունքները»:

 02

Շար. Էջ 06

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Արա Շիրազ 

Արա Շիրազ (Արամազդ Յով-
հաննէս Կարապետեան, 8 Յու-
նիս 1941, Երեւան — 18 Մարտ 
2014, Երեւան)՝  քանդակագործ, 
ՀՀ Ժողովրդական նկարիչ։
Արա Շիրազը 20-րդ դարու 
յայտնի բանաստեղծ Յովհաննէս 
Շիրազի եւ բանաստեղծուհի 
Սիլվա Կապուտիկեանի որդին է։
1966-ին աւարտած է Երեւանի 
գեղարուեստա-թատերական 
բաժինը։
1987-1993՝ Հայաստանի նկա-
րիչներու միութեան նախագահ։
Մահացած է «Նայիրի» բժշկա-
կան կենդրոնին մէջ ծանր 
հիւանդութենէն յետոյ։ Քանդա-
կագործը ծայրահեղ ծանր 
վիճակին մէջ հիւանդանոց 
տեղափոխուած էր 2014 
Փետրուար 24-ին։ Բժիշկներն 
ախտորոշած էին գլխուղեղի 
արեան շրջանառութեան սուր 
խանգարում: 
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Սկիզբը Էջ 01

Հիւանդանոցներուն Մէջ Տեղ Չըլլալու Պարագային Ստիպուած Պիտի 
Ըլլանք Վերադառնալ Ընդհանուր Փակման Որոշումին.

Փաշինեան

«Մենք Հատած Ենք Վտանգի Բոլոր Գիծերը Եւ Կը Քալենք Դժոխքի 
Մէջէն» Վարչապետի Ահազանգը

Թուրքիոյ Գործողութիւնները Ուղղուած Են Ոչ Միայն Կիպրոսի, Այլեւ Տարածաշրջանի Բոլոր 
Երկիրներու Դէմ. ԱԳ Նախարար

Ան նշած է, որ երկրին մէջ կան 
հազարաւոր մարդիկ, որոնք ախտա-
նիշներ չունին, բայց, կանխարգե-
լիչ միջոցառումներ չձեռնարկելով, 
կրնան վարակել իրենց շրջապատին:
«Որքան շատ է վարակուածնե-
րու թիւը, այնքան շատ է ծանր եւ 
առանձնապէս ծանր հիւանդներու 
թիւը, մահացութիւններու թիւը եւս 

Ես ունիմ պարտաւորութիւն ձեր 
առաջեւ ըսել ամբողջ ճշմարտու-
թիւնը, որքանով ալ այն դաժան 
ըլլայ: Այսօրուայ դրութեամբ, 
հանրապետութեան մէջ շուրջ 
200 «Քորոնա» ժահրով հիւանդ  
քաղաքացի կայ, որ կը սպասէ 
հիւանդանոց տեղափոխուելու իր 
հերթին: Այս մասին, 6 յունիսին, 
պարէտատան նիստէն ետք կայացած 
ճեպազրոյցի ժամանակ նշած է ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
«Այսինքն մեր առողջապահական 
համակարգը այսօր արդէն այնքան 
ծանրաբեռնուած կ’աշխատի, որ 
հիւանդանոց տեղափոխուելու 
ենթակայ հիւանդները չենք կրնար 
տեղաւորել հիւանդանոցներուն մէջ:
Ըսեմ աւելին, մենք արդէն ունինք 
դէպք, երբ բժշկական օգնութեան 
ուշացման պատճառով մարդ 
մահացած է «Քորոնա» ժահրէն: Ընդ 
որում, ուշացման պատճառը երկակի 
է. հարազատները քիչ մը ուշացու-
ցած են հիւանդի վերաբերեալ ճիշդ 
տեղեկատւութեան փոխանցումը 

կ’աւելնայ: Մեր առողջապահական 
համակարգի հզօրութիւնը մեծցած 
է, կը շարունակէ մեծնալ, սակայն, 
եթէ ծանր դէպքերը շատնան, ապա 
հիւանդանոցներուն մէջ տեղ չի մնար:
Այդ պարագային մենք ստիպուած 
պիտի ըլլանք վերադառնալ ընդհա-
նուր «լոքտաուն»ի, կեանքը կանգ 
պիտի առնէ իր բոլոր տնտեսական 
ու ընկերայինն հետեւանքներով»,- 
ըսած է Նիկոլ Փաշինեանը:

առողջապահական համակարգին, 
եւ տեղեկատւութիւնը ստացուած է 
ուշացումով, արձագանգն ալ եղած 
է ուշացումով, եւ արձանագրած ենք 
այսպիսի առաջին մահը:
Նաեւ երկու մահուան դէպք ունեցած 
ենք, երբ հիւանդը պէտք է ըլլար 
վերակենդանացման բաժանմունք, 
բայց գտնուած է ընդհանուր 
բաժանմունք՝ տեղ չըլլալու պատճա-
ռով»,-ըսած է Փաշինեանը:
«Անկախ ամէն ինչէ, մենք պէտք 
է արձանագրենք, որ հասած ենք 
ճգնաժամային վիճակի եւ արդէն իսկ 
կը քալենք դժոխքի մէջէն»,-նշած է 
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
«Ասոր լուծումը գոնէ միջնաժամկէտ 
կրնայ ըլլալ մէկ բան, որ իսկապէս 
ընդհանուր հակահամաճարա-
կային շարժում սկսի ՀՀ-ի մէջ, մեզմէ 
իւրաքանչիւրը առաջնորդուի այն 
կանխավարկածով, որ հիւանդա-
նոցային տեղերու պակասի 
պատճառով կրնայ մահանալ ինքը, 
իր հարազատը: Մեզմէ իւրա-
քանչիւրը պէտք է առաջնորդուի 
այն կանխավարկածով, որ ինքը 
վարակուած է եւ պէտք չէ վարակէ 
միւսներուն»,-ըսած է ան:
Վարչապետը տեղեկացուցած է, որ 
ԱՀԿ-ն վերանայած է դիմակներու 
հետ կապուած իր նախապէս ըրած 
գնահատականը. «Անոր այսօրուայ 
գնահատականը ճշգրիտ կը համա-
պատասխանէ մեր կայացուցած 

որոշումներուն: Ուրեմն ընդհանուր 
հակահամաճարակային շարժման 
խնդիրներէն մէկը պէտք է ըլլայ 
չէզոքացնել հակաքարոզչութիւնը 
հակահամաճարակային գործողու-
թիւններու վերաբերեալ եւ իրա-
կանացնել ընդհանուր աջակցու-
թիւն կառավարութեան իր հակա-
համաճարակային քայլերուն մէջ: 
Մենք այս իրավիճակէն ունինք մէկ 
ելք, թէկուզ  դժոխքի մէջէն քալելով, 
պէտք է դուրս գանք հակառակ 
կողմէն:
Ես կը զարմանամ, որ կը ստանամ 
լուսանկարներ, ուր հարիւրաւոր 
մարդոց մասնակցութեամբ տեղի 
կ’ունենան յուղարկաւորութեան 
արարողութիւններ: Այն պարա-
գային, երբ արդէն մօտ տասնեա-կի 
չափ բնակավայրեր փակուած են 
յուղարկաւորութիւններէն տարա-
ծուող դէպքերու առնչութեամբ:
Մենք արդէն հատած ենք այն եզրը, 
որմէ այն կողմ դժոխային իրավիճակ 
է: Բայց ես կ’ուզեմ նաեւ ըսել, որ 
կառավարութիւնը այս իրավիճակին 
մէջ երկու քայլ կ’ընէ. Առաջինը ուղիղ, 
անկեղծ կը խօսի եւ կը հաղորդակցուի 
հանրութեան հետ, կը ներկայացնէ 
ճշմարտութիւնը, երկրորդ, բոլոր 
միջոցները կը ձեռնարկուին 
հիւանդանոցային  մահճակալային 
եւ վերակենդանացման տեղերը 
աւելցնելու համար»,-յայտարարած 
է ան:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ գործողութիւնները 
ուղղուած են ոչ միայն Կիպրոսի, այլեւ 
տարածաշրջանի բոլոր երկիրներուն 
դէմ: Այս մասին յունական OpenTV-ի 
հետ հարցազրոյցի ժամանակ ըսած 

է Կիպրոսի ԱԳ նախարար Նիկոս 
Խրիսթոտուլիտեսը:
Անոր խօսքով՝ Անգարայի գործո-
ղութիւնները տարածաշրջանին մէջ 
մտահոգութիւն կը յարուցեն տարա-

ծաշրջանի եւ անոր սահմաններէն 
դուրս բոլոր պետութիւններուն 
համար: «Ես երեքշաբթի խօսած եմ 
իմ գերմանացի գործընկերոջ հետ: 
Ակներեւ էր, որ ան մտահոգուած է 
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ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Տնտեսական Հարթակ

Տնտեսական Տագնապը 
Դիմագրաւելու Մարտահրաւէրը

Մարդ Եւ Կեանք

Չենք կրնար լուծել խնդիրներ, օգտագործելով այն նոյն մտածելակերպը 
զոր օգտագործեցինք զանոնք ստեղծելու ատեն:

Ալպէրթ Այնըշթայն
20-րդ դարու գերմանացի մեծ գիտնական

Գերմանացի գիտնական Ալպէրթ 
Այնըշթայն ճիշդ ախտորոշում 
կատարած է 20-րդ դարու 

սկիզբը: Հիւանդութիւնը բուժելու 
համար նախ ախտաճանաչում պիտի 
կատարես: Ապա օգտագործես ցարդ 
օգտագործուած մեթոտներէն տարբեր 
մեթոտներ: Նոյնն ալ տնտեսութիւնն է: 
Տնտեսութեան տկար կէտերը պիտի 
ճշդուին, ապա նկատի առնելով նախկին 
սխալները, պիտի որդեգրուին նոր, ցարդ 
չօգտագործուած մեթոտներ տնտեսական տագնապը լուծելու համար:
20-րդ դարու 80-ական թուականներուն Աշխարհի շատ մը երկիրներ քաջա-
լերեցին Համաշխարհայնացումը, հիմնուած բաց սահմաններու, դրամագլուխի 
եւ մարդուժի ազատ փոխանակումի վրայ, որ հիմնաքարն էր նոր ազատական 
համակարգին: Զարգացած պետութիւններու արտադրութեան հիմնական 
մասը փոխադրուեցաւ հարաւ արեւելեան եւ արեւելեան Ասիոյ զարգացող 
երկիրները: Այդտեղ աժան աշխատավարձով արտադրուած ապրանքը ողողեց 
միջազգային շուկան: Յարմար գինով ապրանքը շատ ցած մաքսի տոկոսով կամ 
առանց մաքսի ներածուեցաւ Լիբանան եւ վնասեց տեղական արտադրութեան: 
Տուժեցին տեղական ճարտարարուեստը եւ գիւղատնտեսութիւնը: Ժխտա-
կան արդիւնքը սկսանք քաղել 21-րդ դարու սկիզբէն սկսեալ: Լիբանանի 
տնտեսական անկումի ամենամեծ պատճառն էր նոր ազատական տնտեսական 
համակարգը, որ կործանեց երկրի փոքր ճարտարարուեստի ընկերութիւններն 
ու գիւղատնտեսութիւնը եւ երկիրը մտցուց պարտքի անվերջ հոլովոյթին մէջ:
Երկրորդ ճակատագրական սխալը որ գործադրուեցաւ Լիբանանի մէջ 1992-էն 
սկսեալ պարտքով աշխատելու հոլովոյթն էր: 90-ականներուն սկիզբը Միջին 
Արեւելքի խաղաղութեան հոլովոյթը դրական նշաններ ցոյց կու տար: Այս 
պատճառով եւ կանխատեսելով ապագայի տնտեսական մեծ աճ մը, Լիբանանի 
իրերայաջորդ կառավարութիւններ բարձր տոկոսով պարտքի դրամ առին 
դրամատուներէն ժամ առաջ երկիրը պատրաստելու համար գալիք տնտեսական 
ծաղկումին: Այս հոլովոյթը շարունակուեցաւ մինչեւ 2019 թուականը, երբ 
տեղի ունեցաւ նախատեսուած մեծ անկումը: Դրամատուներուն մէջ դրամ չէր 
մնացած պետութեան առեւտուրի եւ պիւտճէի բացերը փակելու համար: Հոս 
յանցաւոր է ամբողջ քաղաքական համակարգը: Խորհրդարանը յանցաւոր էր, 
որովհետեւ բնաւ չքննարկեց կառավարութեան ներկայացուցած տարեկան 
պիւտճէն իր բացերով: Չքննարկեց, որովհետեւ երկրին մէջ տիրող էր քանդիչ 
յարանուանական տնտեսական շահերու բաժանումի համակարգը: Բոլոր 
յարանուանութիւններ շահերու բաժանում կը կատարէին առանց մտածելու 
երկրի ընդհանուր վիճակին մասին: 2011-ին, երբ սկսաւ սուրիական տագնապը 
իր տնտեսական ծանր հետեւանքներով Լիբանանի համար՝ զբօսաշրջու-
թեան կասեցում, արտադրութեան փոխադրութեան դադրեցում, Լիբանանի 
կառավարութիւնը շարունակեց ծախսել անհաշիւ, առանց որեւէ քննարկումի: 
Կեդրոնական Դրամատունը լիբանանեան դրամանիշի փոխարժէքը կայուն 
պահեց, սակայն փոխանակ ահազանգ հնչեցնելու քաղաքական այրերուն, անոնց 
գործակիցը եղաւ պարտք ապահովելու հոլովոյթին մէջ: Յարանուանական 
քաղաքական եւ տնտեսական շահերու բաժանումի համակարգը քանդեց 
երկիրը: Փտածութիւնը չզսպուեցաւ նոյն յարանուանական շահերու բաժանումի 
համակարգի հզօրութեան պատճառով: Երկիրը յայտնուեցաւ ամենափտած 
երկիրներու ցանկին վրայ: Հաշիւ տուող ո՞վ էր:

«Անսկիզբին գաղտնիքները ո՛չ դուն գիտես եւ ո՛չ ալ ես» (Օ. Խայեամ): 
Կենդանական աշխարհի գլխաւոր, հիմնական եւ որոշիչ արարածը մարդն 
է. Կիզակէտը գոյութեան, շնորհիւ իր բանականութեան. Հարցումներով լի եւ 
բազմապատի՛կ, պատասխաններով տարաբնոյթ: Վարկածներ՝ գոյութեան, 
լինելութեան, տակաւին յստակ ընդունուած տեսութիւնները կը շպրտուին 
ու կու գան նորեր, կարծես անխօս բնութեան մէկ խօսուն ներկայացուցիչը 
ըլլար. Հիները կ՛անցնին տեղի տալով նորերու. Գիտութեան յառաջխաղացքը 
իր դրական կողմերով ունի նաեւ բացասականը որով՝ ապականութիւնը 
մթնոլորտի, օզօնի գոյացումն ու ընդարձակումը՝ արհաւիրք է կենդանական 
աշխարհի: Ներքին մղումով, կարծես Պիկ Պէնկի իբրեւ արդիւնք՝ որով 
յառաջացան արեւներն ու աստղերը, մոլորակները...: Մարդու հոգիին մէջ 
ալ ծլած է, որ վազքով մը՝ կ՛ուզէ ունենալ, աւելի՛ ունենալ  ու հոս կը սկսին  
ընդհարումներն ու ծայրայեղ պարագային՝ պատերազմները. Բնական 
աղէտներու առընթեր մարդն ալ իր կարգին աղէտ մը սկսած է դառնալ 
բնութեան ուր ինք ալ կ՛ապրի: «Բնութիւնը սուրբ է չես կրնար բարեփոխել» 
(Լաօ Ցէ):
Բնութեան տեղաշարժերը յարատեւ են ու անկասելի: Ի՞նչ էր միլիոնաւոր 
տարիներ առաջ աշխարհագրական պատկերը մեր մոլորակի. Անծանօթ 
ու անյայտ տարածք... որ տակաւին կը շարունակուի.թերակղզի մը կը 
վերածուի կղզիի, (Մալկաշ) կղզի մը կը միանայ մօտիկ ցամաքամասին ու 
կը դառնայ Հնդկաստան եւ բազմաթիւ այլ օրինակներ: Կան նաեւ տակաւին 
շարունակուող երեւոյթներ: Բնութեան անակնկալներէ սովորական եւ 
բացառիկ պարագաներ, ինչպէս երկնաքարեր որոնց առաջքն առնել մարդու 
հասու չէ: 
Անցնելով  բնութեան, կենդանական աշխարհի  կեանքի շրջանը իրագործելու 
գոյամարտը յաջողեցնելու  համար բնութիւնը իբրեւ պարգեւ տուած է 
յարձակողական եւ պաշտպանողական գործօններ: Մարդ արարածն ալ 
պատկանելով կենդանական աշխարհին, դարերէ ի վեր, կը գոյատեւէ, սակայն 
ունենալով բանականութիւն՝ թէ՛ իր պաշտպանողական եւ թէ՛ յարձակողական 
միջոցները կը զարգացնէ ու տակաւին ընթացքը կը շարունակուի ի մասնաւո-
րի զինարուեստի մէջ, որով կը յառաջանայ ապականութիւն օդի, ջուրի, ոչ 
միայն ոռոգման այլ՝ ծովու եւ նոյնիսկ ովկիանոսներու, վտանգելով ծովային 
կենդանիներու գոյութիւնը: Հողն ալ հեռու չէ ապականութենէ: Ապրելու 
համար ոռոգման մշակում է պէտք. Մարդը հո՛ն է իր արհեստագիտութեամբ 
միջատներու եւ այլ համաճարակներու դէմ դնելու. Եւ այսպէս, ամէն մարզի 
մէջ բնութեան արհաւիրքներէն մինչեւ մարդակերտ վտանգներու դիմաց 
պատուար կանգնելու  զինուորագրուած յանուն կեանքի ապահովութեան: 
Զգացում մը՝ որ կը սկսի ծնունդէն, հանգիստ որոնելու մօր գիրկին մէջ, ապա՝ 
ընկերութեան, որ կարգ ու կանոնով պետութիւն կը կոչուի եւ իբրեւ երկիր, 
կ՛ունենայ բանակ որ ինչպէս անխուսափելի  է, տեղին պիտի պաշտպանէ ու 
ի հարկին ալ՝ արշաւէ, ընդլայնելով իր զօրութեան շրջագիծը, աւելի ամուր 
հիմերու վրայ հաստատելու երկիրը ամէն մարզի մէջ ե՛ւ զինուորական ե՛ւ 
տնտեսապէս: Բնազդին հրամայականն է սա, որուն կ՛ենթարկուին համայն 
աշխարհի պետութիւններ իրենց կարելիութեան սահմաններուն մէջ, որը 
սակայն կը դառնայ գլխաւոր պատճառը ընդհարումներու. Քսաներորդ դարուն 
երկու Համաշխարհային պատերազմ տեղի ունեցաւ երեսուն տարուան 
ժամանակաշրջանին մէջ: 
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Վիքթոր Մաղաքեան Եւ Բ. Համաշխարհային Պատերազմը Վիքթոր Մաղաքեան Եւ Բ. Համաշխարհային Պատերազմը

Պատմամշակութային Արձագանգ

Զանազան հանգամանքներու բերու-
մով ամբողջ աշխարհի տարածքին 
սփռուած հայերը Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի 
տարիներուն (1939-1945), աշխարհի 
բազմաթիւ ժողովուրդներու հետ 
մարտնչած եւ մեծ ներդրում ունեցած 
են ֆաշականութեան դէմ պայքարին 
մէջ: Այս առումով առանձնայատուկ 
ձեւով կը յիշուի ամերիկահայերուն 
մասնակցութիւնը պատերազմին: 
Ինչպէս կը նշուի «Մեր տղաները. 
Երկրորդ համաշխարհային պատե-
րազմի ամերիկահայ վեթերանները» 
գիրքին մէջ, ուր գրուած է. «Այնտեղ, 
ուր կռուած են ամերիկացիները, 
այնտեղ եղած են նաեւ մեր 
տղաքը՝ ամերիկահայերը, որոնք 
անձնուրացաբար զոհաբերած են 
իրենց կեանքը՝ յանուն որդեգրած 
հայրենիքին ազատութեան ու համ-
ընդհանուր յաղթանակին»:
Ամերիկահայերուն մէջ ամենա-
շատ յիշատակուած անուններէն է 
ծովակալ Վիքթոր Մաղաքեանը, որ 
ծնած է 1915-ին՝ Շիքակօ, Իլինոյ: 
Եղած է չորս եղբայրներէն եւ երեք 
քոյրերէն աւագը:
Ընտանիքին մեծ հայրը՝ Առաքել 
Մաղաքեան, Մերձաւոր Արեւելքի 
մէջ եղած է քարաւանապետ, 
աչքի ինկած է իր ռազմական 
քաջութեամբ, ինչպէս նաեւ կան 
տեղեկութիւններ, թէ ան Արաբոյի 
զինակիցներէն էր: Վիքթորին հայրը՝ 
Սարգիսը, աշխատած է պողպա-
տի գործարանին մէջ. ճարտարա-
գէտ էր եւ նոյնպէս զինուորական 
կենսագրութիւն ունեցած է: Ընտա-
նիքը Մուշէն տեղափոխուած է 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ: 
Վիքթոր Մաղաքեանի հօր 
վրայ մեծ ազդեցութիւն ձգած 
են դարասկիզբի դէպքերը: Ան 
իր քոյրերն ու աւագ եղբայրը 
կորսնցուցած է ճանապարհին եւ 
երբ 1916 թուականին ԱՄՆ հասած 
է։ Սարգիս ԱՄՆ ապրող հայերուն 
հետ անդամագրուած է Ֆրանսայի 
բանակին մէջ ձեւաւորուած Հայկա-
կան ստորաբաժանումէն ներս, 
բազմաթիւ անգամներ վիրաւորուելէ 
եւ ծանր ցնցումներ ստանալէ ետք 
վերադարձած է ընտանիքին մօտ։ 
Անոր որդիին՝ Վիքթոր Մաղաքեանին 
վրայ ազդեցութիւն ձգած են թէ՛ մեծ 
հօր եւ թէ՛ հօր անցած զինուորա-
կան ճանապարհները: Յետագային 
Վիքթոր Մաղաքեան գրած է.
«Ընտանիքս ծագումով Մուշէն է, 
մեծ հայրս զինուորական էր, իսկ 

մայրիկիս հօրեղբայրը Անդրանիկի 
ջոկատին մէջ սպայ եղած է: Իմ հայրս 
յաճախ կը խօսէր այդ մասին, բայց 
չէր սիրեր ըսել, թէ ինք մասնակցած է 
Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ 
ռազմական գործողութիւններուն: 
Ինծի համար ան իսկական հերոս 
էր, անոր պատմութիւնները զօրաւոր 
ազդեցութիւն ձգած են կեանքիս 
վրայ, ես կ՚երազէի օր մը դառնալ 
զինուորական, որպէսզի շարունա-
կեմ մեր ընտանիքին աւանդոյթը»:
Վիքթորին մայրը երաժշտութեան 
դասեր տուած է ամերիկեան իրենց 
բնակավայրի երաժշտանոցին մէջ: 
Վիքթորը իր վրայ վերցուցած է իրմէ 
պզտիկ քոյրերուն եւ եղբայրներուն 
խնամքի եւ դաստիարակութեան 
պատասխանատուութիւնը: Յետա-
գային, պատմելով ամերիկեան 
բանակի զինուոր իր եղբօր մասին, 
քոյրերէն մէկը Վիքթոր Մաղաքեանի 
մասին ըսած է. «Ան լռակեաց եւ 
նուիրուած մարդ էր, միշտ հանդարտ 
էր, բացառութեամբ՝ պատերազմի 
ժամանակահատուածին»:
1930 թուականին Մաղաքեան 
ընտանիքը փոխադրած է Սան 
Տիեկօ՝ Գալիֆորնիա, ուր կը 
փափաքէր ծառայութեան անցնիլ 
ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերուն 
մէջ: Սակայն, դիտելով «Ծովային 
հետեւակի հպարտութիւնը» (1936) 
շարժանկարը Չարլզ Պիքֆորտի 
մասնակցութեամբ, ոգեշնչուած եւ 
ծառայութեան անցած է ԱՄՆ ծովային 
հետեւակի ստորաբաժանումին մէջ: 
Ինն տարի ապրելով Սան Տիեկոյի մէջ, 
Մաղաքեան ընտանիքը այնուհետեւ 
կը փոխադրուի Ֆրեզնօ, ուր կը 
բնակին գրող Ուիլիըմ Սարոյեանի 
հարեւանութեամբ՝ Էմ Սթրիթ եւ 
Աւենիու Մոնթերէյ փողոցներուն վրայ 
գտնուող հին հայկական քաղաքին 
մէջ:
Ծովային հետեւակին մէջ ծառա-
յութեան անցնելէ ետք Վիքթոր 
Մաղաքեան 1936 թուականին 
մեկնած է Ասիա: Չորս տարի բնակած 
է Փիլիպեաններ եւ Չինաստան: 
Ճափոնաչինական պատերազմին 
ընթացքին (1937-1945) ան եղած է 
Շանկհայի արշաւախումբի անդամ:
Աշխարհի բազմաթիւ երկիրներու 
արտասահմանեան զինուորական 
խարիսխներուն մէջ ըլլալէ ետք 
«Թրանսփորեթ» ծածկանունը ստա-
ցած է: Ուրիշ աղբիւրներ կը վկայեն, 
որ զայն այդպէս կոչած են, քանի որ 
շատ լաւ ինքնաշարժ կը վարէր:
1939 թուականին Մաղաքեան 
տուն վերադարձած է, քանի մը 
գործ ստանձնած է ԱՄՆ-ի մէջ, 
սակայն լսելով Փըրլ Հարպորի 

վրայ յարձակումին լուրը՝ 1942 
թուականին, ծովային հետեւա-
կին մէջ ծառայութեան անցած է: 
Այս հետեւակը նշանաւոր էր իր 
խստութեամբ, հոն կ՚ընդունուէին 
միայն լաւագոյնները՝ 15 հազար 
թեկնածուներէն միայն 9 հարիւրը, 
Վիքթորը ատոնցմէ մէկն էր: Գու-
մարտակին մէջ կ՚իրականացուէին 
դաժան վարժութիւններ՝ լեռնագնա-
ցութիւններ, լող, մարտարուեստ եւ 
օրական 30-էն 50 քիլօմեթր  քալել:

Կռիւ՝ Մակին Կղզիին Համար
Գումարտակին առաջին հարցը 
ճափոնցիները խաբելն էր, 
որպէսզի անոնք ենթադրեն, թէ 
ամերիկեան զօրքին մեծ մասը 
կ՚ուզէ ներխուժել Մակին կղզի: 
Այս իրադարձութիւնը յետագա-
յին պատմութեան անցաւ «Կռիւ 
Մակին կղզիին համար» անունով: 
Գումարտակի 900 զինուորներէն 
Վիքթորը ընտրուած է այն 222 
զինուորականներուն մէջ, որոնք 
մասնակցած են այդ գործողութեան: 
Կռուի ընթացքին գործադրած 
ջանքերուն համար Վիքթոր 
Մաղաքեան պարգեւատրուած 
է ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերու 
ռազմածովային խաչով, որ իր 
նշանակութեամբ երկրորդն էր 
կռուի ժամանակ ցուցաբերուած 
հերոսութեան եւ քաջութեան համար 
շքանշաններուն մէջ:
Ծովային ստուգայցերուն 2-րդ եւ 4-րդ 
գունդերուն մէջ ծառայելու ընթացքին 
Վիքթոր Մաղաքեան մասնակցած է 
եօթ մեծ կռիւներու եւ երեք անգամ 
վիրաւորուած է:
Երկրորդ համաշխարհային պատե-
րազմին մասնակցելու հետե-
ւանքով Մաղաքեան 60 տոկոս 
անդամալուծութիւն ունեցած է: Ան 
բուժուած է Վիրճինիա նահանգի 
Քուանթիկօ ռազմածովային 
հիւանդանոցին մէջ՝ 1945 թուակա-
նի հոկտեմբերին: Յետագայ իր 
բուժումը անցած է Ֆիլատելֆիոյ 
ռազմածովային հիւանդանոցին մէջ: 
1946 թուականին ան հեռացուած է 
զինեալ ուժերէն եւ այդ ժամանակ 
արդէն ունեցած է ծովակալի կոչում: 
Վերադարձած է Ֆրեզնօ, այնուհետեւ 
մեկնած է Լաս Վեկաս, ուր 1954-
1974 թուականներու միջեւ ան իր 
կնոջ՝ Վերա Մաղաքեանին հետ Լաս 
Վեկասի մէջ տնօրինած է պանդոկ 
մը եւ խաղատուն մը: Իսկ իր կնոջ՝ 
Վերա Քարաօղլանեանին հետ 
ան ծանօթացած է զինուորական 
հիւանդանոցին մէջ բուժման 
ընթացքին:
Եղած է նաեւ Նեւատայի խաղերու 

վերահսկողութեան խորհուրդի 
անդամ:
Անոր եղբայրները՝ Կարին եւ Մայքըլը 
նոյնպէս ծառայած են զինեալ ուժե-
րուն մէջ:
ԱՄՆ լոյս տեսնող «Հայրենիք» 
հայկական թերթին տուած իր 
վերջին հարցազրոյցին ընթացքին 
Վիքթոր Մաղաքեան յայտնած է. 
«Ես չկրցայ իրականացնել իմ երա-
զանքը՝ տեսնել իմ մեծ հայրերուս 
հայրենիքը: Իմ եղբայրս ու քոյրս 
գացած եւ այցելած են Հայաստան, 
ես առողջութեանս բերումով չեմ 
կրնար: Բայց հոգիով մենք երբեք 
մեր արմատներէն չենք կտրուած, 
մեզ այդպէս դաստիարակած են, 
այդպէս փափաքած է մեր հայրը: Ես 
կը կարծեմ, որ մենք արդարացուցած 
ենք անոր յոյսերը: Ես վստահ եմ, որ 
իմ ժողովուրդս մեծ ապագայ ունի: 
Գլխաւորը՝ պէտք է երբեք չհեռանան 
իրենց արմատներէն»:
1974 թուականին Վիքթոր Մաղա-
քեան վերադարձած է Ֆրեզնօ, 
ուր մահացած է 17 օգոստոս 1977 
թուականին, 61 տարեկանին: 
Յուղարկաւորուած է Ֆրեզնոյի 
հայկական Արարատ գերեզմա-
նատան մէջ:
Իր կեանքի ընթացքին մեր հայրե-
նակիցը պարգեւատրուած է 
Արծաթեայ աստղերով, Ռազմա-
ծովային խաչով, ԱՄՆ-ի նախագահի 
շնորհաւորագրերով, Ծիրանագոյն 
աստղով եւ աստղերով, եւ այլ պարգեւ 
մըն ալ ստացած է շարժանկա-
րի ապագայ աստղ Լի Մարվինին 
կեանքը փրկելուն համար:
Ամերիկահայ զինուոր Վիքթոր 
Մաղաքեանին կերպարը արտա-
ցոլուած է «Կանկ Հօ!» շարժանկարին 
մէջ:

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
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Վիքթոր Մաղաքեան Եւ Բ. Համաշխարհային Պատերազմը

Քիեւի Մէջ Ուքրանացի Գիտնականներու 
Աշխատութիւններով Լոյս Տեսած Է Նոր 

Հայագիտական Ժողովածու

Ռուսաստանի Մէջ «Քորոնա»Ի Դէմ Պայքարին 
Համար Նոր Դեղամիջոց Շրջանառուած Է

Մշակութային Արձագանգ Քորոնա Ժահրի Հետքերով

Պատմամշակութային Արձագանգ

Վիքթոր Մաղաքեանի պատուին 
1981 թուականին Ֆրեզնոյի մէջ 
Վեթերաններու դարմանատուն 
մը կոչուած է: Դարմանատունի 
բացումին հոլիվուտեան դերասան 
Լի Մարվին ելոյթ ունենալով ըսած 
է. «Մեզմէ շատեր ողջ մնացած են՝ 
անոր բարձր պատրաստուածութեան 
շնորհիւ: Ան եղած է իսկական 
սերժանտ, որ հոգ կը տանէր իր 
ժողովուրդին»:
Ամերիկահայերուն անմնացորդ 
նուիրուածութեան բոլոր օրի-
նակները արժանացած են ԱՄՆ-ի 
բարձաստիճան պաշտօնեաներու 
գնահատանքին: Նիւ Եորքի նախկին 
քաղաքապետերէն՝ Ն. Ֆորտ, 
ըսած է. «Այս արդիւնքը, որ մենք 
ունինք, մեր հայկական ծագումով 
ամերիկացի քաղաքացիներուն 
հաւատարմութեան ու նուիրուա-
ծութեան կոթողային վկայութիւնն 
է. այս մէկը նուաճում է, որով անոնք 
կարող են պարզապէս հպարտա-
նալ»:
Այսպէսով, Բ. Աշխարհամարտի 
աւարտի 75-ամեակի առթիւ կրկին 
կը յիշուին այդ աւարտի մէջ մեծ դեր 
ունեցած սփիւռքահայերը:

Ճորճ Մարտիկեան
Պատմական գիտութիւններու 
թեկնածու Քնարիկ Աւագեան Բ. 
Աշխարհամարտին ամերիկահա-
յերու մասնակցութեան մասին իր 
մէկ աշխատութեան մէջ կը գրէ, 
որ ամերիկահայերուն անդուլ 
ջանքերուն շնորհիւ կարելի 
դարձած էր օգնել նաեւ ֆաշական 
ճամբարներուն մէջ բռնադատուած 
բազմահազար հայորդիներուն, 
նախ անոնց օգնելով նիւթապէս ու 
բարոյապէս, ապա՝ փոխադրելով ու 
վերաբնակեցնելով զանոնք ԱՄՆ, 
ինչպէս նաեւ Գանատա, Հարաւային 
Ամերիկա եւ Աւստրալիա:
Արդէն ծանօթ է, որ այդ դժուար 
պարտականութիւնը՝ բնակեցումը, 
իր վրայ վերցուցած էր Սան 
Ֆրանսիսքոյի «Օմար Խայեամ» 
ճաշարանի տնօրէն Ճորճ Մարտի-
կեանը: Մարտիկեան ծնած է 
1903 թուականին, արեւմտեան 
Հայաստան, 1922 թուականէն սկսեալ 
բնակած է ԱՄՆ: 1930 թուականին ան 
հիմնած է Սան Ֆրանսիսքոյի «Օմար 
Խայեամ» ճաշարանը, որ նշանաւոր 
եղած է: Մարտիկեան աշխատակցած 
է «Սթարզ էնտ սթրայփզ», «Րիտըրզ 
տայճեսթ», «Տիս ուիք» եւ այլ 
պարբերականներու: Եղած է Լաս 
Վեկասի ելեկտրոնային ընկերու-

թեան նախագահը, ինչպէս նաեւ 
հեղինակած է «Ճաշ Օմար Խայեամի 
մօտ» եւ «Ես գտայ երջանիկ երկիր մը» 
գիրքերը: Անոր «Ամերիկացիներուն 
երգը» գրքոյկը նկատուած է 
1956 թուականի ամենաշատ 
սպառած հրատարակութիւնը, որ 
թարգմանուած է ֆրանսերէնի, 
գերմաներէնի, իտալերէնի, ճաբո-
ներէնի, նորվեկերէնի, դանիերէնի, 
քորերէնի, շուէտերէնի եւ հայերէնի:
Մարտիկեան եղած է հայկական 
կազմակերպութիւններու նախագահ 
եւ անդամ: Արժանացած է աւելի քան 
երեսուն պատուաստիճաններու եւ 
մրցանակներու:
Պետական բոլոր առաջադրանքնե-
րը բարձր մակարդակով իրակա-
նացնելու համար ան արժանացած 
է համընդհանուր ճանաչման: Ստա-
նալով Ուաշինկթընի վստահութիւնը, 
1946 թուականին Ճորճ Մարտիկեան 
կառավարութեան կողմէ կը ղրկուի 
ստուգելու Եւրոպայի մէջ գտնուող 
ամերիկեան զինուորականութեան 
սնունդին որակը: Պատահաբար 
իմանալով Շթութկարտի հայկական 
ճամբարին մասին, դեկտեմբերին, 
կ՚այցելէ ճամբարը եւ կը ծանօթանայ 
տարագիրներու պայմաններուն, կը 
խոստանայ ԱՄՆ վերադառնալուն 
պէս զբաղիլ անոնց օգնութեան եւ 

տեղափոխման հարցերով:
28 փետրուար 1947 թուականին 
Մարտիկեան Սան Ֆրանսիսքոյի 
մէջ կը հիմնադրէ «Հայրենազուրկ 
հայերու օգնութեան ամերիկեան 
ազգային կոմիտէ»ն (ԱՆՉԱ)՝ 
ստանձնելով նախագահի պարտա-
կանութիւնը, իսկ փոխ-նախագահն 
էր փաստաբան Սուրէն Սապոյեանը: 
Կամաւոր հիմունքներով գործող 
այդ կազմակերպութիւնը ԱՄՆ-ի 
զանազան նահանգներուն մէջ 
տարածուած իր մասնաճիւղերուն՝ 
Հայ օգնութեան միութեան (ՀՕՄ) եւ 
ազգային այլ կազմակերպութիւննե-
րու տրամադրած նիւթական 
միջոցներով ամերիկեան բեռնա-
տար «Նեվի» ռազմանաւերով եւ 
«Տուկլաս» օդանաւերով, ընդհուպ 
մինչեւ 1952 թուականը, իրակա-
նացուցած է պատերազմի տարի-
ներուն Գերմանիա, Աւստրիա, 
Իտալիա յայտնուած աւելի քան 
4.500 հայրենազուրկ ու տարագիր 
հայերու փոխադրումն ու բնակեցու-
մը ամերիկեան հողին վրայ: Այդ մէկը 
եղած է դէպի ԱՄՆ հայերու գաղթին 
նոր ալիքը, որ, փաստօրէն, ուղղակի 
կապ ունէր Բ. Աշխարհամարտին 
հետ:
Ճորճ Մարտիկեան մահացած է 1977-
ին։

«Ժամանակ» / Պոլիս

Քիեւի մէջ լոյս տեսած է «Ուքրանիա-
Հայաստան. Պատմութիւն, Մշա-
կոյթ, Զբօսաշրջութիւն» գիտական 
ժողովածուն, որ ընդգրկած է 30 
ուքրանացի գիտնականներու 
աշխատութիւններ: Այս մասին կը 
տեղեկանանք Armenpress.am-էն։
Գիտական հաւաքածոյին մէջ 
ներառուած են «Ուքրանիա-
Հայաստան. Պատմութիւն, Մշակոյթ, 
Զբօսաշրջութիւն» միջազգային 
գիտական համաժողովի նիւթերը, 
որ նախաձեռնուած էր Քիեւի Տարաս 
Շեւչենքոյի անուան ազգային 
համալսարանի, Ուքրանիոյ հայերու 
միութեան, Ուքրանիոյ Հայաստա-
նի դեսպանատան եւ Ուքրանիոյ 
սփիւռքի հետազօտութիւններու 
հիմնարկին կողմէ:
«Պարտադիր պայման ենք համարել  
այն   հանգամանքը, որ   երեխաներն  
առանց  որևէ  մեկի  միջնորդության   
իրենց   նկարներում   ներկայացնեն   
Նոր  կորոնավիրուսի   տարածման   
շրջանում  իրենց  զգացողութիւնները, 

Ռուսաստանի առողջապահու-
թեան նախարարութիւնը շտապ 
ընթացակարգով գրանցման 
վկայագիր տրամադրած է նոր 
տեսակի «Քորոնա» ժահրի 
յարուցիչով պայմանաւորուած 
հիւանդութեան բուժման համար 
նախատեսուած «Լեւիմիլաբ» 
(առեւտրային անուանումը՝ «Իլսի-
րա») դեղամիջոցին. կը յայտնէ ԹԱՍՍ 
գործակալութիւնը, վկայակոչել-
ով նախարարութեան մամուլի 
ծառայութեան յայտարարութիւնը։
«Դեղամիջոցը նախատեսուած է այն 
ծանր հիւանդներուն համար, որոնց 
մօտ «Սիդոքինային հողմ» («Cytokine 
storm») կը զարգանայ. անիկա 
ժահրի դէմ օրկանիզմի յաւելեալ 
բորբոքային հակազդեցութիւնն է, 
որ հիւսուածքներու եւ օրկաննե-
րու, մասնաւորապէս՝ թոքային 
հիւսուածքներու վնասման, վարա-
կի եւ հնարաւոր մահուան ծանր 
ընթացքի կը յանգեցնէ։ COVID-19-ի 
բուժման ընթացքին «Սիդոքինային 
հողմ» («Cytokine storm») զարգացման 

ինչ  են  հասկանում  համաճարա-
կից,   ինչպես  են   պայքարում  
դրա  դէմ և այլն: Երեխաների  մի  
մասը  տեսակէտներ է արտա-
հայտել  նկարների բովանդակության  
մասին:  Ցուցահանդեսը  ոգևորիչ  
էր  երեխաների  համար, քանի  որ  
նրանք  ինչ-որ   կերպ   կտրվել  են  
իրենց  առօրյայից  և    օրը   դարձրել   
իւրայատուկ: Այս  կերպ   փորձել  ենք   
նոր    շունչ   հաղորդել   մշակութային  
կեանք»,-մասնաւորապես  ասել  է  
Ս. Հայրիեանը՝  նշելով, որ  նախա-
ձեռնությունն  իրականացնելիս      
ձեռնարկվել  են  բոլոր  կանխարգելիչ  
միջոցները: 

կանխելը շատ կարեւոր է»,- ըսուած 
է հաղորդագրութեան մէջ։
Նախարարութենէն նաեւ նշած են, 
որ «Լեւիմիլաբը» շտապ ընթացա-
կարգով գրանցուած է կառավարու-
թեան՝ արտակարգ դրութեան 
ստեղծման սպառնալիքներու եւ 
անոր չէզոքացման պայմաններուն 
դեղամիջոցներու օգտագործումը 
կարգաւորող դրոյթի համապա-
տասխան։
Սկզբնականօրէն «Լեւիմիլաբ» 
դեղամիջոցը նախատեսուած եղած 
շարահիւսուածքային յօդաբորբի 
բուժման համար։
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Քաղաքացիական պատերազմի աւարտէն ետք, փոխանակ զարկ տալու 
ճարտարարուեստին եւ գիւղատնտեսութեան, քաջալերուեցան դուրսէն կախեալ 
շինարարութեան, զբօսաշրջութեան եւ ծառայութիւններու մարզերը: Այս 
քաղաքականութիւնը անմեղ չէր: Համաշխարհայնացում կոչուող համակարգը 
արդէն գործող համակարգն էր Աշխարհի վրայ: «Ձեզի ինչ պէտք է արտադրել, 
արդէն աւելի աժան գինով արտադրող երկիրներ կան» լոզունգը քանդեց փոքր 
երկիրներու ճարտարարուեստի եւ գիւղատնտեսութեան մարզերը: Ասոնք 
այն մարզերն են, որոնք կարծր դրամանիշ կ’ապահովեն երկրին, արտածումի 
ամենամեծ աղբիւր ըլլալով:
Ուրեմն, տնտեսական տագնապին լուծումը յստակ է: Որդեգրել այն տնտեսական 
քաղաքականութիւնը, որ չորդեգրուեցաւ վերջին 30 տարիներուն: Մնացած 
դրամը դրամատուներուն մէջ օգտագործել այն մարզերուն մէջ, որոնք մեծ 
թիւով մարդիկ կ’աշխատցնեն եւ արտածումի ու կարծր դրամանիշի աղբիւր 
են: Գալիք տարիները ճարտարարուեստի եւ գիւղատնտեսութեան զարկ 
տալու տարիներ են: Այլ ելք չկայ: Զբօսաշրջութիւնը, շինարարութիւնը եւ 
ծառայութիւնները օժանդակող հատուածներ եղած են միշտ: Ճակատագրական 
սխալը զանոնք առաջնակարգ եկամուտի աղբիւրի վերածելն էր: Տնտեսական 
բնական հոլո-վոյթին տրուած մեծ հարուած էր միջազգային տնտեսական 
կազմակերպութիւններուն քաջալերանքը ոչ արտադրող տնտեսական 
հատուածներուն: Նախագահ Թրամփի իշխանութեան հասնելու հիմնական 
պատճառներէն մէկն էր ԱՄՆ-ի մէջ անգործ մնացած միջին դասակարգի 
մասնագէտներու եւ հողագործներու հատուածը: Այս մարդիկ, մանաւանդ 
ճարտարարուեստի մասնագէտներ անգործ մնացած էին, որովհետեւ գործա-
րանները ԱՄՆ-էն փոխադրուած էին ծայրագոյն արեւելք աւելի աժան 
արտադրանք ապահովելու համար միջազգային մեծ ընկերութիւններուն: 
Թրամփ սկսաւ փոխել այդ քաղաքականութիւնը: Սակայն երեսուն տարիէն 
աւելի գործող համակարգ մը շատ դժուար է մէկ օրէն միւսը փոխարինել: 
Ժամանակ պէտք է:
Գալիք տարիներուն կրնանք ականատես դառնալ արտադրութեան տեղայ-
նացման, այսինքն ամէն երկիր իր արտադրութեան զարկ տայ: Քորոնա ժահրի 
համաճարակի ստեղծած փոխադրութեան տագնապը աւելի հիմնաւորեց այս 
վարկածը: Տնտեսական հաւասարակշռութեան հասնելու ժամանակը շատոնց 
հասած է: Պարտքի վրայ հիմնուելով պետութիւն, ընկերութիւն եւ ընտանիք 
պահելու փիլիսոփայութիւնը մեծ հարուած ստացաւ: Հաւասարակշռուած 
տնտեսական քաղաքականութիւնը պիտի տիրէ գալիք տարիներուն: Այս է 
միակ լուծումը մեր ախտերուն:    

Տնտեսական Հարթակ

Աւեր ու աւեր: Քանդել, կառուցել, շարժում, եռք, պատճառներ եւ 
պատրուակներ շատ բայց ակունքը՝ մարդու ոճրածին կառոյցն է եւ 
բնազդը որով կ՛ուզէ ըլլալ տիրապետող: Մինչ իբրեւ արդիւնք՝ կ՛ունենանք 
տեղափոխութիւն զանգուածային, աւելի ապահով բնակավայր, նոր ապագայ, 
ապագայ հայրենիք. Ինչպէս մեր՝ հայերուս պարագային եւ Ափրիկեան այլ 
երկիրներու ժողովուրդներուն: Նոր կեանք, նոր ապրելակերպ. Խստագոյնը՝ 
երբ կը պարտադրուի, ինչպէս Ափրիկէի ժողովուրդէն գերեվարուեցան իբրեւ 
կենդանի աշխատուժ դէպի ԱՄՆ եւ իբրեւ ստրուկ դարեր ծառայեցին, որոնք 
կը ցոլան ե՛ւ իրենց վարմունքին ե՛ւ իրենց ապրելակերպին եւ արուեստին 
մէջ. Վերջապէս ամբողջովին, քանի  որ ապրուածին արտայայտութիւնը 
կարելի չէ թաքցնել: 
Իբրեւ վերջաբան, ժամանակաւոր է ամէն բան: Արեւներ կը ծնին ու արեւներ 
կը մարին...ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս. Անկանխատեսելի է սակայն կ՛ապրինք այնքան 
ատեն որ արեւը կը վառի ու կը մարի, գարունը իր ծաղկունքը կը բուրէ 
ու կեանք հրաշալիքը իր սեւով ու ճերմակով կ՛ընթանայ դէպի անծանօթ 
հորիզոնները գալիքին թողելով  իր ետին անցեալ մը հազարաւոր տարիներու 
արգասիքով առլի:
Իբրեւ վերջաբան...«Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր»:

Մարդ Եւ Կեանք

Ան նշած է, որ Կիպրոսն ու Յունաստանը մշտական կապ կը պահպանեն՝ 
աւելցնելով, որ երկու երկիրները անհրաժեշտ բոլոր միջոցները կը ձեռնարկեն՝ 
հնարաւոր «թէժ միջադէպէն» խուսափելու համար: «Բոլորը կը հասկնան, 
որ իրադարձութիւններու նման զարգացումը շատ բացասական կրնայ 
ըլլալ»,- ըսած է ան:
Կիպրոսի ԱԳ նախարարը յիշատակած է նաեւ տարածաշրջանի միւս 
երկիրներու հետ Կիպրոսի եւ Յունաստանի համագործակցութեան 
մասին՝ նշելով, որ առաջիկային պիտի յայտարարուի նախաձեռնութեան 
մասին՝ պետութիւններու հետ, որոնց կ’առնչուին Թուրքիոյ անօրինական 
գործողութիւնները:

Ելոյթ ունենալով Պատուաստանիւթերի 
հարցով համաշխարհային գագաթնա-
ժողովին՝ ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտու-
ղար Անթոնիօ Կութերէշը յայտարա-
րած է, որ «Քովիտ-19» «Քորոնա» 
ժահրի պատուաստանիւթը պէտք է 
դիտարկուի որպէս «ժողովրդական 
պատուաստանիւթ»:
««Քովիտ-19»-ը մեր սերունդի մեծա-
գոյն առողջապահական ճգնա-
ժամն է, եւ այս պահուն մենք ոչ մէկ 
պատուաստանիւթ ունինք: Քանի որ 
միասին կ’աշխատինք այն ստեղծելու 
ուղղութեամբ, կարեւոր դաս ունինք 
քաղելու: Պատուաստանիւթը ինքնին 
բաւական չէ. մենք համաշխարհա-
յին համերաշխութեան կարիք 
ունինք, որպէսզի վստահ ըլլանք, 
որ իւրաքանչիւրի համար հասանե-
լիութիւն կ’ունենայ: «Քովիտ-19»-ի 
պատուաստանիւթը պէտք է ծառայէ 
համաշխարհային հասարակութեան, այն պէտք է ըլլայ ժողովրդական 
պատուաստանիւթ»,- CNN-ի փոխանցմամբ՝ յայտարարած է միջազգային 
կամզակերպութեան ղեկավարը:
Պատուաստանիւթերու հարցով համաշխարհային գագաթնաժողովը առցանց 
ժողով է, որ հրաւիրած է Մեծ Բրիտանիան՝ համաշխարհային առաջնորդներու 
հետ համագործակցութեան եղանակներ քննարկելու եւ «Քորոնա» ժահրի 
պատուաստանիւթի ստեղծումը ֆինանսաւորելու համար:  

Թուրքիոյ Գործողութիւնները Ուղղուած Են Ոչ 
Միայն Կիպրոսի, Այլեւ Տարածաշրջանի Բոլոր 

Երկիրներու Դէմ. ԱԳ Նախարար

««Քորոնա» Ժահրը Մեր Սերունդի Մեծագոյն 
Առողջապահական Ճգնաժամն Է». ՄԱԿ

Միջազգային Èáõñ»ñ
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ՅՈՒՆԻՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Մի բացարձակ ճշմարտութիւն,
Անհնար է, որ կայանայ
Հայ-թուրքական մի տևական                                                                                                                                           
Ու հաստատուն խաղաղութիւն։

Անհնար է թուրքը թողնի
Դար ու դարեր գործադըրած
Ահ ու սարսափ, աւար, աւեր,                                                                                                                                          
Սպանութիւն ու բրտութիւն։

Մեզ մնում է ինքնամոռաց
Շարունակենք պայքարը՝ սուրբ,                                                                                                                                           
Թող, որ հասնենք մենք օր-առաջ.                                                                                                                                      
Մարտակոչը՝ -Դէպ յաղթութիւն։

                ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Լրատուութեան Գործընկեր

Պերմուտայի Եռանկիւնը

Աշխարհի վրայ եղած են ու կը շարունակեն 
տեղի ունենալ բազմաթիւ առեղծուածային 
երեւոյթներ, իրադարձութիւններ, որոնցմէ 

մէկն է Պերմուտա եռանկիւնը։ 
Պերմուտա եռանկիւնը Ատլանտեան ովկիանոսի 
Պերմուտա կղզիները, Ֆլորիտա թերակղզին ու 
Փուէրթօ Ռիքոն միացնող երեւակայական գիծերով 
կազմուած եռանկիւնն է։
Տասնամեակներ շարունակ Պերմուտա եռանկիւնը 
առընչուած է զանազան առասպելներու եւ 
առեղծուածային երեւոյթներու հետ։ Նախորդ 
դարու առաջին կէսին Մայամին, Փուէրթօ Ռիքոն 
եւ Պերմուտա կղզիները միացնող երեւակայական 
եռանկիւնի տարածքին տեղի ունեցած են դժբախտ 
պատահարներ, որոնցմէ մի քանին տակաւին չէ 
բացայայտուած։ Այդտեղ կորսուած են բազմա-
թիւ նաւեր եւ օդանաւեր՝ առանց որեւէ աղէտի 
ազդանշանի կամ հետք թողելու։ Այդ շրջանին 
յայտնաբերուած են լքուած նաւեր, սակայն չեն 
գտնուած աղէտեալներու դիակները։ Նման 
«համբաւ»ի համար Պերմուտա եռանկիւնը կոչուած 
է նաեւ «դժոխքի օղակ», «վհուկներու ծով», 
«կորսուած նաւերու ծովախորշ», «սատանայի 
եռանկիւն» եւ այլն։
Պերմուտայի եռանկիւնը դարեր շարունակ 
մարդոց ուշադրութիւնը գրաւած է, այնտեղ տեղի 
ունեցող խորհրդաւոր աղէտներու պատճառով։ 
Օրինակ՝ 1918 թուականին Պարպատոսէն դէպի 
Պալթիմոր ուղեւորուող բեռնատար նաւ մը կը 
կորսուի Պերմուտայի եռանկիւնի տարածքին։ 
1945 թուականին կը կորսուի փորձարկումներ 
կատարող հինգ ռազմական օդանաւեր։ Օր մը անց 
կը վթարի կ՚ենթարկուի փրկարարական որոնում 
իրականացնող օդանաւ մը։ Իսկ 1948 եւ 1949 
թուականներուն կը կորսուին երկու օդանաւեր…
Գաղտնիք չէ, թէ մարդոց մեծ մասը կը հետաքրքրէ 
խորհրդաւոր կամ անլոյծ դէպքերը, հետեւաբար 
վերոնշեալ մի քանի դժբախտ պատահարները 
որպէս նիւթ օգտագործած են շարք մը լրագրողներ 
ու հեղինակներ։ 
1964 թուականին Վինսընթ Կետիս Պերմուտայի 
եռանկիւնի տարածքին կորսուած օդանաւի մը 
մասին գրի առած յօդուածը հիմքը հանդիսա-
ցաւ «Պերմուտայի եռանկիւն»ի հասկացողու-
թեան։ Իսկ 1974 թուականին լոյս տեսաւ Չարլզ 
Պերլիթզի «Պերմուտայի եռանկիւնը» եւ Ռիչըրտ 
Ուինըրի «Սատանայի եռանկիւնը» գիրքերը, 
որոնք կը քննարկէին գերբնական երեւոյթներու 
առկայութիւնը այդ տարածքէն ներս։ Այժմ եւս 
կարելի է զուգադիպիլ շարժանկարներու կամ 
վաւերագրական ժապաւէններու, որոնք կը 
ներկայացնեն սխալ փաստեր կամ կը պնդեն, 
թէ Պերմուտայի եռանկիւնի առեղծուածը դեռ 
լուծուած չէ գիտնականներու կողմէ։
Նաւարկութեան սխալներ, վթարուած օդանա-
ւեր, նաւերու գերծանրաբեռնում, ինչպէս նաեւ 
տարածքի կլիմայական պայմանները դժբախտ 
պատահարներու պատճառներէն կը համարուին։ 
Աւստրալացի գիտնականներ Պերմուտայի 
եռանկիւնի առեղծուածը գիտականօրէն կը 
բացատրեն, թէ ովկիանոսի յատակը տեղի ունե-
ցած ցնցումներու պատճառով ովկիանոսի մակե-
րեսը կը բարձրանայ մեթան կազը եւ կը փոխէ 
ջուրի խտութիւնը, որու հետեւանքով ալ տեղի 

կ՚ունենան նաւերու յանկարծակի ընկղմումներ: 
Մեթանը կրնայ նաեւ ջուրէն բարձրանալ օդ եւ 
փոխել օդի խտութիւնը: Հետեւաբար օդանաւերը 
կամ ուղղաթիռները հակակշռէ դուրս կու գան 
ու կ՚ընկղմին ովկիանոսի յատակը։ Առաւե՛լ՝ 
«Կոլֆ սթրիմ»ը եւ Ատլանտեան ովկիանոսի 
հոսանքները երբեմն պատճառ կ՚ըլլան եղանակի 
անսպասելի փոփոխութեան։ Չյայտնաբերուած 
նաւաբեկորները կրնան այս հոսանքներու 
պատճառաւ հեռանալ դէպքի վայրէն՝ ստեղծե-
լով անբացատրելի անհետացումներու թիւր 
տպաւորութիւն։ 
Անշուշտ, կարելի չէ հերքել, որ այստեղ տեղի 
ունեցած են անլոյծ պատահարներ եւ այս 
տարածքի վրայէն ճամբորդելը բացարձակա-
պէս ապահով չէ։ Պէտք է հասկնալ, թէ եթէ որեւէ 
դէպք բացայայտուած չէ, սա չի նշանակեր, որ 
գործին խառնուած են գերբնական երեւոյթներ 
կամ գործօններ։ Օրինակ՝ երբ կը խօսինք 
չբացայայտուած յանցագործութիւններու 
մասին, բնականաբար կը հասկնանք, որ գործի 
չբացայայտուած ըլլալը պայմանաւորուած է 
մեր բաւարար տեղեկութիւն չունենալով։ Նոյն 
տրամաբանութեամբ պէտք է մօտենալ նաեւ 
Պերմուտայի եռանկիւնի տարածքին տեղի ունե-
ցած դժբախտ պատահարներու պարագային։ 
Ուսումնասիրութեան մը համաձայն, Պերմուտայի 
եռանկիւնի տարածքին տեղի ունեցած չբա-
ցայայտուած դէպքերը աւելի շատ չեն, քան այլ 
ծովային տարածքներու վրայ, ուր կայ յաճախա-
կի երթեւեկութիւն։ Նոյնպէս եթէ խոշորացոյցի 
տակ առնենք կորսուած օդանաւերու դէպքերը, 
ապա կը տեսնենք, թէ օդանաւեր կորսուած 
են նաեւ մոլորակի այլ հատուածներու վրայ։ 
Արդարեւ, վերջին տասնամեակի ընթացքին 
ծովային դժբախտ պատահարներով ուշագրաւ 
տարածքներու շարքին են Հարաւէչինական, 
Սեւ, Հիւսիսային ծովերը, սակայն Պերմուտայի 
եռանկիւնը ընդգրկող տարածքներու մասին ոչ 
մէկ խօսք գոյութիւն ունի։ 
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¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
Սիրելի բարեկամ, 
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ  կը թեթեւցնէ 
հայ թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ 
ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու սատարող 
համատեղ մտահոգութիւնն ու հայավայել գործակցութիւնն է: 
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ 
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային 
ժառանգութիւն մը:

Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:

«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն 
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Սուրիոյ Մէջ Տոլարի Արժէքը Հատեց 2700 
Սուրիական Թղթոսկիի Սահմանը

Սուրիոյ  պատմութեան մէջ   առա-
ջին  անգամ  ըլլալով  սուրիական  
թղթոսկին  նահանջեց եւ  գրանցեց   
պատմական  անկում։
 Այս  մասին տեղեկութիւն  տրուեցաւ 
Սուրիոյ մասին լուրեր տարածող  
ընկերային  ցանցի էջերու կողմէ, 
որոնք նոյնպէս հաղորդեցին, որ 
երէկ Սուրիոյ մէջ քաղաքացիներ մէկ 
ամերիկեան տոլար գնելու  համար 
ստիպուած եղած են վճարել  2700      
սուրիական ոսկի։
Կը նշուի նաեւ, որ Սուրիոյ մէջ   
ծաւալած  դէպքերէն  ետք առաջին 

անգամն է, որ սուրիական լիրան  
այսքան   մեծ  նահանջ  կ՚ապրի։
Կարգ մը վերլուծողներ   ընդհանուր 
իրավիճակին գնահատական  տալ 
փորձելով նկատել տուած են, որ   
Սուրիոյ մէջ առկայ տնտեսական 
բարդ  իրավիճակը հետեւանք է 
արեւմտեան երկիրներու, բայց 
մանաւանդ ԱՄՆ-ի կողմէ Սուրիոյ 
դէմ դրուած պատիժներուն եւ  տնտե-
սական պաշարման։
Յիշեցնենք, որ նախքան պատե-
րազմը Սուրիոյ մէջ ամերիկեան 
տոլարը 50 սուրիական ոսկի կ՛արժէր։


